
VALLENDE BLAADJES TREFFEN 2019 met toertocht door landelijk Salland… 

…. voor MZ Club Holland én de Jawa / CZ club! Net als vorig jaar zijn leden van beide clubs 
van harte welkom.                                                                                                                                                                                                            

Onze kampeerplek bevindt zich zoals vorige jaren centraal in Salland, vlak bij Raalte. 
Vanaf deze plek is er op zaterdag een toertocht over landelijke weggetjes.                                                                                 
Misschien zijn er mensen die niet kamperen maar wel aan de toertocht willen meedoen, 
ook zij zijn van harte welkom!                                                                                                                                                                                    

DATUM: 1-2-3 november. Vanaf vrijdag 13:00 uur kunnen we op de camping terecht. 

PLAATS van het treffen is minicamping De Zwerver, Nieuwe Deventerweg 32, 8101 PL 
Raalte.        Let op de MZ- en Jawa-vlaggen bij de toegang tot het terrein.                                                                                                                                                        
Voor een indruk van het terrein kun je kijken op www.zwerver-raalte.nl. Het is een 
kleinschalige camping met voldoende bosjes en dergelijke. 

De kosten van de camping zijn Euro 8,50 per persoon per nacht.                                                                                             
We krijgen daarvoor ruim sanitair met warme douches. Ook staan tot onze beschikking: 
elektriciteit, koelkast, vriezer, waterkoker, koffiezetapparaat, en zelfs een wasmachine en 
droger. Plus er staan een aantal picknick-tafels.                                                                                                                                                                                                     

Het gebruikelijke vreugdevuur zal niet ontbreken. We zetten enkele vuurkorven bij elkaar 
en er is genoeg hout beschikbaar. Ook kunnen we zorgen voor een partytent. 

Voor mensen die liever niet zelf willen koken zijn er diverse eetgelegenheden in de buurt. 
Op een kilometer van de camping is er een wegrestaurant. Maar lekkerder eten kun je in 
het centrum. Er is een prima Turks en Chinees restaurant. Ondergetekende kan je er meer 
over vertellen. 

De TOERTOCHT start zaterdag om 11:30 uur precies. Niet later omdat het in november al 
vroeg donker wordt.  Wanneer je niet kampeert maar wel met de toertocht meedoet: zorg 
dat je op tijd bent.                                                                                                                                                                                                   
De rit beslaat ongeveer 75 km door landelijk en bosrijk gebied, dus volop vallende 
blaadjes.                                                   Rond 13:00 uur is er een koffie- of lunchstop.                                                                                                                                                                                              
Het thema vorig jaar was: Oldtimer motoren in Salland.                                                                                                   
Dit jaar is het thema: De “bergen”. Niet voor niets hebben we hier de Sallandse Heuvelrug, 
met hellinkjes van 10%! Ook bezoeken we het historische circuit van de Luttenberger Ring.  

Deelname aan de rit is op eigen risico. Zorg dat je motor in orde is, en WA-verzekerd. Zorg 
ook voor een geldig rijbewijs.                                                         

Salland, je vraagt je misschien af waar ligt dat. Je moet het niet verwarren met het Duitse 
Sauerland. Het is gewoon een wat onbekende landstreek in Nederland tussen Deventer en 
Zwolle aan de oostkant van de IJssel. Een groen en landelijk gebied.                                                                                                       
Tip: het Motormuseum in Raalte, veel Indian en Harley-Davidson, zie www.ammh.nl, in het 
weekend open op de middagen tot 17:00 uur. 

Voor meer informatie kun je bij mij terecht, 06 4472 4083 of jdenbiggelaar@gmail.com. 

Kijk voor vertrek nog even op de facebookpagina voor eventuele wijzigingen. Of stuur mij 
een mail, dan houd ik je op de hoogte. 

Jan den Biggelaar 
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